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[Profa. Flávia Lêda]

A oração em destaque no texto traz 
a ideia de 

A. proporção.

B. finalidade.

C. comparação.

D. concessão.

E. tempo.

NA AULA ANTERIOR
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 TEMPO DE AULA: 50min

 CONTEÚDO: A COESÃO REFERENCIAL

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe

 ATIVIDADE PARA CASA

ROTEIRO DE AULA
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COESÃO

Um texto não é apenas a soma ou uma série de sentenças, mas o 

encadeamento semântico delas. A esse encadeamento chamamos de 

textualidade. É ele que forma o “tecido” (tessitura) textual.

Modo como as palavras e frases que compõem um texto estão conectadas 

entre si numa sequência linear, por meio de dependências de ordem gramatical. 

(BEAUGRAND & DRESSLER, 1981, in: KOCH, 2003) 
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COESÃO

COESÃO -  é responsável pela ligação dos sentidos isolados para evidenciar a estruturação da 

sequência superficial do texto, não perdendo de vista o todo e a intenção com que se produz 

esse todo, para constituir finalmente um texto.

 A coesão de um texto dá-se pelo uso adequado dos operadores argumentativos (a 

manifestação linguística da coerência); 

 provém da forma como as relações lógico semânticas do texto são expressas na superfície 

textual;

 os elementos coesivos também proporcionam ao texto a progressão do fluxo 

informacional, dando sequência ao discurso. 
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COESÃO

É CONDIÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA CRIAÇÃO DE UM TEXTO?

 Olhar fito no Horizonte. Apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida 

humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. 

 O dia está bonito, pois ontem encontrei seu irmão no cinema. 

 Não gosto de ir ao cinema. Lá passam muitos filmes divertidos. 
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COESÃO

Embora a coesão não seja condição necessária nem suficiente para que um 

texto seja um texto, ela é que dá maior legibilidade a ele, explicitando as 

relações estabelecidas entre os elementos linguísticos, fazendo-se fator 

importante em textos científicos, didáticos expositivos, opinativos, pois ela é 

que assegura o processo de sequencialização da superfície textual. 
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COESÃO

Embora a coesão não seja condição necessária nem suficiente para que um 

texto seja um texto, ela é que dá maior legibilidade a ele, explicitando as 

relações estabelecidas entre os elementos linguísticos, fazendo-se fator 

importante em textos científicos, didáticos expositivos, opinativos, pois ela é 

que assegura o processo de sequencialização da superfície textual. 
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS

Referencial: função pela qual um recurso linguístico se relaciona com um objeto 

extralinguístico. Pode ser situacional (exofórica) ou textual (endofórica) a)Pessoal: 

pronomes pessoais e possessivos 

 Você não se arrependerá de ter lido este anúncio. (EXOFÓRICA) 

 Paulo e José são excelentes advogados. Eles se formaram na Academia do 

Largo de São Francisco. (ENDOFÓRICA) 
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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 Comprei um carro muito bonito. ________ é prateado e tem rodas de liga leve. 

 As árvores do parque estão todas verdes. ________ copas estão frondosas, 

mesmo com a seca.

ELE

SUAS

COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS



14

DEMONSTRATIVA: pronomes demonstrativos e advérbios de lugar. 

 Realizara todos os seus sonhos, menos ESTE: o de entrar para a Academia. Lá ele 

encontraria seu espaço ideal de atuação. 

 João e Antônio são muito amigos, embora com personalidades diferentes. ESTE é 

tímido; AQUELE , extrovertido.

 Hoje tenho a vida que sonhei, mas para ______tive que me dedicar ao trabalho. 

Entretanto, sinto-me realizada, pois minha meta foi sempre _______: trabalhar 

muito, quando jovem, e descansar na velhice.

 João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. _____, ele disse que a Igreja continua a 

favor do celibato.

ISSO

ESTA

LÁ

COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS

SUBSTITUIÇÃO: substituição de um item no lugar de outro, ou até mesmo de uma 

oração inteira. São termos “coringa”. 

 Pedro comprou um carro novo e José também. 

 O professor acha que os alunos estão preparados, mas eu não acho assim. 

 O padre ajoelhou-se. Todos fizeram a mesma coisa. 

 Minha prima comprou um Gurgel. Eu também estou querendo um. 

 Pedro comprou uma camisa vermelha, mas Jorge preferiu uma verde.
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS

ELIPSE: (substituição por Ø) omite-se um item lexical, um sintagma, uma oração, 

ou todo um enunciado. 

 _ Paulo vai conosco ao leilão? 

_ Ø Vai. Ø (Paulo vai ao leilão) 

 _ Aonde você foi ontem? 

_ Ø (Fui) À casa de Paulo. 

 _ Ø (Você foi) Sozinha? _ (Eu) Não (fui sozinha) . 

 _ Ø (Eu fui) Com amigos.



• ELIPSE – se dá quando algum elemento do texto é retirado, evitando 
a repetição.
“É preciso viver, [é preciso] não apenas existir.” (Plutarco) 

 
• REITERAÇÃO – é decorrente da repetição do mesmo item lexical e de 

outros procedimentos já mencionados acima como o emprego de 
sinônimos, hiperônimos etc.

 "Questionar não é duvidar, questionar é querer saber mais!"
"Coragem é resistir ao medo. Coragem não é a ausência do medo."

COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS



18

COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS

ANÁFORA – ocorre quando um termo já dito (referente) é recuperado por meio de um 
item coesivo depois. 

 "Em tudo o que a natureza opera, ela nada o faz bruscamente”
 "Aquele que recebe um benefício não deve jamais esquecê-lo; aquele que o 

concede não deve jamais lembrá-lo"

CATÁFORA – é quando o termo pressuposto (referente) aparece após o termo coesivo. 
 “Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada, e a 

oportunidade perdida.” (Provérbio Chinês)
 “Ela está no horizonte (...) Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. 

Caminho dez passos, e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe jamais a 
alcançarei. Então para que serve a utopia? Para isso mesmo; para nos fazer caminhar...” 
(Anônimo)
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MECANISMOS DE COESÃO
COESÃO REFERENCIAL - quando um termo ou expressão que já foi citado ou que ainda será no 
texto é retomado por meio de outro termo que o substitui.

A coesão referencial pode ser:

 situacional ou exofórica (EXTRATEXTUAL – referências fora do texto)

 textual ou endofórica (INTRATEXTUAL - referências dentro do texto).

 CATAFÓRICA: antecipa uma informação.

Ex.: Meu maior sonho é este: formar-me em um curso superior.

 ANAFÓRICA: recupera informação já dada.

Ex.: Formar-me em um curso superior: esse é meu maior sonho.
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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O pronome “aquela” faz referência a um ser 
que está longe da 1ª (emissor) e da 2ª 
pessoa do discurso (receptor).[COESÃO 
REFERENCIAL]

COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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QUESTÃO 1

Entrou em vigor a lei que converte em presunção de 
paternidade a recusa dos homens em fazer teste de 
DNA. 

O texto que pode concluir coerentemente essa afirmação é:

ATIVIDADE
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A.Sara Mendes deu início a um processo na justiça, para que Tiago Costa assuma a paternidade de seu 
filho Cássio. Tiago não fez o exame de DNA, mas assume como muito provável ser ele o pai do menino. 
Cássio alega que o exame não é conclusivo, pois entrou em vigor a lei que converte em presunção de 
paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA.

B.Adriano é um rapaz muito presunçoso e não admite que lhe cobrem nada. A namorada lhe pediu um 
exame de DNA, para esclarecer a paternidade de Amanda, sua filha. Adriano disse que não faria o exame. A 
namorada disse que toda essa presunção serviria para o juiz atestar a paternidade, pois entrou em vigor a 
lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA.

C.Carlos de Almeida responde processo na justiça por não querer reconhecer como seu o filho de Diana 
Santos, sua ex-namorada. Carlos se recusou a fazer o exame de DNA, o que permite ao juiz lavrar a sentença 
que o indica como pai da criança, porque entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade 
a recusa dos homens em fazer teste de DNA.

D.Alessandro presume que Caio seja seu filho. Sugeriu a Telma um exame de DNA. Telma disse não ser 
necessário, pois entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens 
em fazer teste de DNA.

E.Mário e Felipe são primos. Mário é extremamente vaidoso, pretensioso. Felipe é um rapaz calmo e 
muito simples. Os dois namoraram Teresa na mesma época. Teresa teve uma filha e entrou na justiça para 
exigir dos dois primos um exame de DNA. O juiz disse que não era necessário, pois entrou em vigor a lei 
que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA.
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QUESTÃO 2.  Leia com atenção aos períodos seguintes e ordene-os, atentando para a coesão
e a coerência entre as ideias.

I. “Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há 
cuidado com a higiene.”

II. “As técnicas se refinaram: há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor 
qualidade e ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma 
tatuagem que já não se quer mais.”

III. “Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora 
de marinheiro.”

IV. “Nos últimos dez ou quinze anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia 
de um estilo de vida marginal.”

(Texto de Marcelo Marthe: Tatuagem com bobagem. Veja, 05 mar. 2008, p. 86.)
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QUESTÃO 2.  

“Nos últimos dez ou quinze anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de 
rebeldia de um estilo de vida marginal. [IV] Elas não são mais feitas em locais 
precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. [I] As técnicas 
se refinaram: há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade e 
ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já 
não se quer mais. [II] Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem 
se resumia à velha âncora de marinheiro. [III]

(Texto de Marcelo Marthe: Tatuagem com bobagem. Veja, 05 mar. 2008, p. 86.)
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"De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa delicada: a 
criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. 
Cuidai dela porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, 
andando de leve por causa da esvoaçada magreza.“

(A hora da estrela de Clarice Lispector)

QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda]  

No texto, os elementos em destaque fazem retomadas (referências). Aponte a que 
elementos eles se referem.

COMENTÁRIO: Os elementos  “dela”, “la” e “a” [pronomes] fazem referência ao 
mesmo elemento: uma pessoa inteira;  “coisa delicada” antecipa a informação “a 
criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu.”
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Em "Há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a 
verdade". (Buda), o elemento destacado estabelece a coesão. Sobre esse processo, no 
fragmento, infere-se que

A. “três coisas” não possui um referente claro no texto.

B. o elemento em destaque remete a uma informação já dada.

C. o elemento em destaque refere-se à expressão “por muito tempo”.

D. “três coisas” é exofórico, uma vez que faz referência a um elemento extratextual.

E. “três coisas” faz remissão catafórica antecipando os elementos o sol, a lua e a 

verdade.

QUESTÃO 4 [Profa. Flávia Lêda]  
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QUESTÃO 5 [ENEM]  

Páris, filho do rei de Troia, raptou Helena, 
mulher de um rei grego. Isso provocou um 
sangrento conflito de dez anos, entre os 
séculos XIII e XII A.C. Foi o primeiro 
choque entre o ocidente e o oriente. Mas 
os gregos conseguiram enganar os 
troianos. Deixaram à porta de seus muros 
fortificados um imenso cavalo de madeira. 
Os troianos, felizes com o presente, 
puseram-no para dentro. À noite, os 
soldados gregos, que estavam escondidos 
no cavalo, saíram e abriram as portas da 
fortaleza para a invasão. Daí surgiu a 
expressão "presente de grego".

Em "puseram-no", a forma 
pronominal "no" refere-se:

A. ao termo "rei grego".
B. ao antecedente "gregos".
C. ao antecedente distante 

"choque".
D. à expressão "muros 

fortificados".
E. aos termos "presente" e "cavalo 

de madeira".
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QUESTÃO 5 [ENEM]  

Páris, filho do rei de Troia, raptou Helena, 
mulher de um rei grego. Isso provocou um 
sangrento conflito de dez anos, entre os 
séculos XIII e XII A.C. Foi o primeiro 
choque entre o ocidente e o oriente. Mas 
os gregos conseguiram enganar os 
troianos. Deixaram à porta de seus muros 
fortificados um imenso cavalo de 
madeira. Os troianos, felizes com o 
presente, puseram-no para dentro. À 
noite, os soldados gregos, que estavam 
escondidos no cavalo, saíram e abriram as 
portas da fortaleza para a invasão. Daí 
surgiu a expressão "presente de grego".

Em "puseram-no", a forma 
pronominal "no" refere-se

A. ao termo "rei grego".
B. ao antecedente "gregos".
C. ao antecedente distante 

"choque".
D. à expressão "muros 

fortificados".
E. aos termos "presente" e "cavalo 

de madeira".
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Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal 
‒ eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. 
Crônica algumas vezes também é feita, intencionalmente, para provocar. Além do 
mais, em certos dias mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem 
os que mostram sua cara escrevendo para reclamar: moderna demais, antiquada 
demais.

Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos 
que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados: “Você 
escreveu exatamente o que eu sinto”, “Isso é exatamente o que falo com meus 
pacientes”, “É isso que digo para meus pais”, “Comentei com minha namorada”. Os 
estímulos são valiosos pra quem nesses tempos andava meio assim: é como me 
botarem no colo ‒ também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por 
leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima, essa brincadeira 
séria, com alguns textos que iam acabar neste 
livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério… mesmo quando 
parece que estou brincando: essa é uma das maravilhas de escrever. Como 
escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade: palavras são 
meu jeito mais secreto de calar.

[ENEM] 

LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de janeiro: Record, 2004.

ATIVIDADE PARA CASA
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Os textos fazem uso constante de recurso que permitem a articulação entre suas 
partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento

A. “nisso” introduz o fragmento “botar a cara na janela em crônica de jornal”.

B. “assim” é uma paráfrase de “é como me botarem no colo”.

C. “isso” remete a “escondia em poesia e ficção”.

D. “alguns” antecipa a informação “É isso que digo para meus pais”.

E. “essa” recupera a informação anterior “janela do jornal”.

RESPOSTA: Letra A

ATIVIDADE PARA CASA
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COESÃO TEXTUAL: RECURSOS DA COESÃO SEQUENCIAL

 Tipos de conectores;

 progressão do texto (conjunções / locuções conjuntivas e preposições /  

locuções prepositivas);

 relação entre as orações, períodos, parágrafos.

NA PRÓXIMA AULA
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